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2020... 
gaat de boeken in als een surrealistisch jaar. Een jaar 
waarin we vrijwel al onze zekerheden bij het grof vuil 
hebben kunnen zetten. Grootse plannen hadden we, 
maar dat vermaledijde virus heeft de meeste ervan 
smalend naar de prullenbak verwezen. De 
promotietour voor de nieuwe cd Motel Coyote? 
Afgelast. De Election Night Special in het Delamar? 
Niet doorgegaan, het theater moest dicht. Op de dag 
van de cd-release werd ik positief getest, vijf dagen 
later lag ik in het ziekenhuis omdat dat virus me ook 
nog eens de asem probeerde te ontnemen. Daar heb 
ik de grens getrokken; van mijn zuurverdiende lucht 
blijf je af!
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TALK YOUR WAY 
OUT OF THE BLUES 
................ 
 
Ook in het door de 
presidentsverkie-
zingen verscheurde 
Amerika was men te 
spreken over Talk Your 
Way Out of the Blues, 
dat ik schreef met 
Wouter Planteijdt en 
Gerhardt:  

“This could be the 
soundtrack to this 
moment in history” 
(Russel Shorto) 

.................. 

"Menacing vocal tune 
and chugging guitars 
exude a swampy 
feeling, with 
escalating vocals past 
two-minute mark.” 
(Obscure Sound) 

.................. 

 “I really enjoyed the 
moody impact of the 
track’s captivating 
vocals, which never 
failed to maintain 
their hooking grip on 
me all the way through 
the engaging piece.” 
(Underrated) 

LUISTER HIER!

VAN DEURSEN 
 EN WAAR HIJ ZOAL MEE BEZIG IS...

https://open.spotify.com/album/0FWupdvQotA3EFj9HeuZqP?si=Z0FzoawiTNW3jb_TbgaqdA
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MOTEL COYOTE 

Inmiddels gaat het gelukkig alweer een stuk beter en 
tel ik mijn zegeningen. Donald Trump heeft het niet 
gered. Motel Coyote is goed ontvangen door de 
vaderlandse muziekpers en doet het goed op de 
platforms. Het album haalde zelfs de 8e plaats in de 
Mania Top 30. Reasons to be cheerful! Als de vaccins 
het straks weer mogelijk maken om voor meer dan 30 
man op te treden en de zalen van de ergste schrik 
bekomen zijn gaan we eens bezien of we al dat moois 
alsnog op het podium kunnen gooien. Tot dan putten 
we troost uit het feit dat we werkelijk niet 
onopgemerkt zijn gebleven:

.....................
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“HET ALBUM IS HAAST 
FILMISCH. JE ZIET BIJNA 
HET RUIGE LANDSCHAP 
WAAR TUMBLEWEEDS 
LANGSWAAIEN EN EEN 

EENZAME COYOTE HUILT” 

............... 

“DE STEM VAN VAN 
DEURSEN PAST GOED BIJ 
HET GENRE. EEN BEETJE 

RUIG EN ONGEPOLIJST, VOL 
OVERTUIGING EN 

GELOOFWAARDIG” 

.............. 

“EEN HEERLIJKE, 
EERLIJKE EN BIJZONDER 

GOED GESPEELDE EN 
GEZONGEN PLAAT” 

............. 

“DE GEEST VAN RY 
COODERS PARIS, TEXAS 
WAAIT MEER DAN EENS 

DOOR DE SPEAKERS” 

CHRISTMAS IS A-COMING... 
 

 MOTEL COYOTE IS TE KOOP BIJ 
 

PLATOMANIA 

EN TE BELUISTEREN VIA  
 

SONGWHIP 

https://www.platomania.nl/article/8825901/motel_coyote/deursen_frans_van
https://songwhip.com/fransvandeursen

